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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ideiglenes Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi 

CXXXIX. törvény 21. § (3)-(4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Foglalkoztatási szabályzatára, valamint az Egyetem Hallga-

tói térítési és juttatási szabályzatára, az alábbi szabályzatot alkotja:1 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § 

(1) A szabályzat célja, hogy meghatározza az Egyetem által adományozható címeket és 

kitüntetéseket, adományozásuk feltételeit és rendjét, valamint a viselésükhöz kapcso-

lódó jogokat és kötelezettségeket, továbbá az Egyetem által javaslattételre felterjeszt-

hető elismerésekkel kapcsolatos eljárásrendet.2 

(2) 3 A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Foglalkoztatási követelményrendszer 2. §-

ában meghatározott személyekre, a hallgatókra, továbbá az Egyetemmel kapcsolatban 

álló egyéb természetes személyekre. 

(3) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a jelen szabályzat 2. §-ában meghatározott címek-

re és kitüntetésekre, valamint – a javaslattétel tekintetében – az V. fejezetben meghatá-

rozott elismerésekre.4 

                                                 
1 Módosította a 95/2012. (VIII. 29.) ISZ határozat. 
2 Módosította a 97/2018. (VII. 11.) szenátusi határozat. 
3 Módosította a 95/2012. (VIII. 29.) ISZ határozat. 
4 Módosította a 97/2018. (VII. 11.) szenátusi határozat. 
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II. FEJEZET 

AZ EGYETEM ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK 

2. § 

(1) Az Egyetemen az alábbi, oktatói munkakörhöz nem kapcsolódó címek adományozha-

tók: 

a) tiszteletbeli doktori (doctor honoris causa) cím; 

b) Professor Emeritus cím; 

c) magántanári cím; 

d) címzetes egyetemi tanári és címzetes egyetemi docensi cím; 

e) mestertanári cím; 

f) mesteroktatói cím; 

g) 5 Kiváló Oktató cím; 

h) az Egyetem Díszpolgára cím; 6 

i) 7 mentor-oktatói cím; 

j) 8 vezető mentor-oktatói cím; 

k) 9 „Visiting Professor of the National University of Public Service” és „Visiting 

Scholar of the National University of Public Service” cím. 

 (2) Az Egyetemen az alábbi kitüntetések adományozhatók: 

a) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Aranyérme; 

b) az Egyetemért Emlékérem; 

c) a Rektori Kitüntető Oklevél. 

(3) 10 Az Államtudományi és Közigazgatási Karon az alábbi kitüntetések adományozhatók: 

a) Magyary Zoltán-emlékérem; 

b) Lőrincz Lajos-emlékdíj; 

c) Pro Publico Bono kitüntetés; 

d) Dékáni Dicsérő Oklevél; 

e) Kari Tanácsi Dicsérő Oklevél. 

(4) 11 A Rendészettudományi Karon az alábbi kitüntetések adományozhatók: 

a) Emlékgyűrű; 

b) Kratochwill Ferenc-díj; 

c) Kratochwill Ferenc-érem. 

                                                 
5 Beiktatta a 95/2012. (VIII. 29.) ISZ határozat. 
6 Módosította a 95/2012. (VIII. 29.) ISZ határozat. 
7 Beiktatta a 69/2014. (VI. 4.) szenátusi határozat. 
8 Beiktatta a 69/2014. (VI. 4.) szenátusi határozat. 
9 Beiktatta a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
10 Beiktatta a 95/2012. (VIII. 29.) ISZ határozat. Módosította a 2/2016. (I. 21.) szenátusi határozat. 
11 Beiktatta a 95/2012. (VIII. 29.) ISZ határozat. 
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(5) 12 A Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon az alábbi kitüntetések adományozhatók: 

a) Bolyai-vándorkard; 

b) Bolyai-dísztőr; 

c) Ludovika-emlékkard; 

d) Kossuth-dísztőr; 

e) Repülős Dísztőr; 

f) Hadik András Tanulmányi Vándordíj; 

g) Zrínyi Miklós-emlékgyűrű; 

h) „Primus inter Pares” kitüntető cím; 

i) Hadtudományi Emlékplakett; 

j) Hadtudományi Emlékpajzs; 

k) Hadtudományi Emlékérem; 

l) Dékáni Dicsérő Oklevél. 

(6) 13 A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karon az alábbi kitüntetések adományozha-

tók: 

a) Batthyány Kázmér emléktoll ezüst fokozata; 

b) Batthyány Kázmér emléktoll arany fokozata. 

                                                 
12 Beiktatta a 95/2012. (VIII. 29.) ISZ határozat. Módosította a 97/2018. (VII. 11.) szenátusi határozat. 
13 Beiktatta a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
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III. FEJEZET 

AZ EGYES CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE 

A tiszteletbeli doktori (doctor honoris causa) cím 

3. § 

(1) Az Egyetem a kiváló elméleti és gyakorlati eredményeket elért hazai és külföldi szak-

embereknek – köztük az Egyetem oktatóinak és kutatóinak is – tiszteletbeli doktori 

(doctor honoris causa) címet adományozhat. 

(2) A cím adományozásának feltételeit és rendjét a Doktori Szabályzat rögzíti. 

A Professor Emeritus cím 

4. § 

(1) A Szenátus annak, aki egyetemi tanári vagy főiskolai tanári címmel rendelkezik, és 

nyugdíjazására tekintettel foglalkoztatását megszüntetik, Professor Emeritus vagy Pro-

fessor Emerita (a továbbiakban együtt: Professor Emeritus) címet adományozhat.  

(2) 14 A cím egy meghatározott tudományágban kifejtett kiemelkedő hazai és nemzetközi 

tudományos teljesítmény, huzamos időn át végzett magas színvonalú oktató-nevelő 

munka és aktív tudományszervező, illetve közéleti tevékenység végzését tanúsítja. 

(3) 15 A cím adományozásának feltétele: 

a) legalább öt éves foglalkoztatási jogviszony megléte az Egyetemen, vagy a jogelőd 

intézmények valamelyikében. 

b) 16 

c) 17 

d) 18 

e) 19 

(4) 20  

(5) 21 A cím adományozását kezdeményezheti: 

a) a rektor; 

b) a dékán – a kari tanács véleményének meghallgatását követően; 

c) a karhoz nem tartozó intézet vezetője. 

(6) A cím adományozásáról a kezdeményező javaslatára, az Egyetemi Tudományos Ta-

nács véleménye alapján, a rektor előterjesztésére a Szenátus dönt. 

                                                 
14 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
15 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
16 A pontot hatályon kívül helyezte a 64/2015.  (IV. 29.) szenátusi határozat. 
17 A pontot hatályon kívül helyezte a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
18 A pontot hatályon kívül helyezte a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
19 A pontot hatályon kívül helyezte a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
20 Hatályon kívül helyezte a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
21 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
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(7) A cím adományozásáról a Tudományos ügyek Irodája oklevelet állít ki, és azt törzs-

könyvben rögzíti. A rektor a cím használatára jogosító oklevelet ünnepélyes keretek 

között adja át. 22 

(8) A cím viselésének joga annak birtokosát határozatlan időre illeti meg. 

(9) A Professor Emeritus jogosultságai: 

a) önálló előadást hirdethet meg abban a tudományágban, amelyben a habilitációt el-

nyerte; 

b) felkérésre részt vehet szigorlati, illetve záróvizsga-bizottságban, továbbá doktori és 

habilitációs eljárásban mint tag, illetve elnök; 

c) tagja lehet az Egyetem testületeinek és bizottságainak; 

d) jogosult az Egyetem infrastruktúrájának használatára; az oktató- és kutatómunká-

jához szükséges feltételeket az Egyetem biztosítja. 

(10) A Professor Emeritus a címhez kapcsolódóan juttatásra külön szerződés megkötése 

esetén, az abban meghatározottak szerint jogosult. 

A magántanári cím 

5. § 

(1) A Szenátus az Egyetem doktori fokozattal rendelkező óraadó oktatójának magántanári 

címet adományozhat, amennyiben az oktató eleget tesz az alábbi feltételeknek: 23 

a) legalább öt éves felsőoktatási, illetve tudományos kutatói szakterületen megszer-

zett gyakorlattal rendelkezik; 24 

b) szakterületéhez kapcsolódóan rendszeresen publikál; 

c) szakterületén nemzetközi kapcsolatokban is alkalmas az Egyetem képviseletére. 

(2) A cím adományozására vonatkozóan a dékán – a kari tanács véleményének meghall-

gatását követően – vagy a karhoz nem tartozó intézet vezetője tehet indokolt javaslatot 

az oktatási rektorhelyettesnek. A cím odaítéléséről a Szenátus az oktatási rektorhelyet-

tes előterjesztése alapján dönt. 25 

(3) A rektor közvetlenül is tehet előterjesztést a Szenátusnak magántanári cím adományo-

zására. 

(4) A cím adományozásáról a Tudományos ügyek Irodája oklevelet állít ki, és azt törzs-

könyvben rögzíti. A rektor a cím használatára jogosító oklevelet ünnepélyes keretek 

között adja át.26 

(5) A cím viselésének joga annak birtokosát határozatlan időre illeti meg. 

(6) A magántanárnak szakterületén előadás-hirdetési joga van. 

(7) A cím viselője a címhez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

 

 
 

                                                 
22 Módosította a 145/2013. (X. 30.) szenátusi határozat és a 66/2015. (X. 28.) szenátusi határozat. 
23 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
24 A pontot módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
25 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
26 Módosította a 66/2015. (X. 28.) szenátusi határozat. 
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A címzetes egyetemi tanári és a címzetes egyetemi docensi cím 

6. § 

(1) Címzetes egyetemi tanári cím adományozható az Egyetemen vagy a jogelőd intézmé-

nyek valamelyikében oktatói és vizsgáztató tevékenységet legalább tíz éven át kifejtő, 

országosan elismert szaktekintélyű óraadó oktatónak. 27 

(2) Címzetes egyetemi docensi cím adományozható az Egyetemen vagy a jogelőd intéz-

mények valamelyikében oktatói és vizsgáztató tevékenységet legalább öt éven át kifej-

tő, országosan elismert szaktekintélyű óraadó oktatónak. 28 

(3) A címek adományozására vonatkozóan a dékán – a kari tanács véleményének meg-

hallgatását követően – vagy a karhoz nem tartozó intézet vezetője tehet indokolt javas-

latot az oktatási rektorhelyettesnek. A címek odaítéléséről az oktatási rektorhelyettes 

előterjesztése alapján a Szenátus dönt. 29 A rektor közvetlenül is tehet előterjesztést a 

Szenátusnak címzetes oktatói cím adományozására.30 

(4) 31 Kivételesen, naptári évenként legfeljebb tíz országosan elismert szaktekintélyű, ki-

emelkedő szakmai munkát végző személy esetében a rektor előterjesztésében eltekint-

het az (1) illetve (2) bekezdésben előírt időtartam meglététől. 

(5) A címek adományozásáról a Tudományos ügyek Irodája oklevelet állít ki, és azt törzs-

könyvben rögzíti. A rektor a cím használatára jogosító oklevelet ünnepélyes keretek 

között adja át.32 

(6) A cím viselésének joga annak birtokosát határozatlan időre illeti meg. 

(7) A címzetes oktató jogosult előadást, szabadon választható tantárgyat meghirdetni, va-

lamint felkérésre szigorlati, illetve záróvizsga-bizottságban, továbbá – a vonatkozó 

szabályzatokban meghatározott feltételeknek való megfelelés esetén – doktori és habi-

litációs eljárásban részt venni. 33 

(8) A címzetes oktató a címhez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

 

7. § 34 

A mestertanári cím 

8. § 

(1) 35 A Szenátus az Egyetem oktatói vagy tanári munkakörben foglalkoztatott, kiemelkedő 

gyakorlati oktató munkát végző oktatója vagy tanára részére mestertanári címet ado-

mányozhat, amennyiben az oktató vagy a tanár eleget tesz az alábbi feltételeknek: 

a) legalább tíz éve tanít az Egyetemen vagy a jogelőd intézmények valamelyikében.36 

b) 37 

                                                 
27 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
28 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
29 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
30 Módosította a 63/2016. (VI. 30.) szenátusi határozat. 
31 Beiktatta a 63/2016. (VI. 30.) szenátusi határozat. 
32 Módosította a 66/2015. (X. 28.) szenátusi határozat. 
33 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
34 A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte az 50/2015. (IX. 30.) szenátusi határozat. 
35 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
36 A pontot módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
37 A pontot hatályon kívül helyezte a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
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(2) A cím adományozására vonatkozóan a dékán – a kari tanács véleményének meghall-

gatását követően – vagy a karhoz nem tartozó intézet vezetője tehet indokolt javaslatot 

az oktatási rektorhelyettesnek. A cím odaítéléséről a Szenátus az oktatási rektorhelyet-

tes előterjesztése alapján dönt. A cím évente legfeljebb öt személynek adományozha-

tó. 38 

(3) 39 A rektor közvetlenül is tehet előterjesztést a Szenátusnak mestertanári cím adományo-

zására. 

(4) A cím adományozásáról a Tudományos ügyek Irodája oklevelet állít ki, és azt törzs-

könyvben rögzíti. A rektor a cím használatára jogosító oklevelet ünnepélyes keretek 

között adja át. 40 

(5) A cím viselésének joga annak birtokosát határozatlan időre illeti meg. 41 

(6) A cím viselője a címhez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 42 

A Kiváló Oktató cím 

8/A. § 43 

(1) Kiváló Oktató cím adományozható az Egyetemen vagy jogelőd intézményeinek vala-

melyikében legalább három éve oktatói tevékenységet folytató oktatónak, aki az adott 

tanévben kimagasló munkájával, példamutató magatartásával, szakmai eredményeivel, 

publikációs és tudományos tevékenységével, valamint a hagyományok ápolásával 

hozzájárult a kar, a karhoz nem tartozó intézet, illetve az Egyetem hírnevének öregbí-

téséhez, továbbá rendelkezik a hallgatók támogatásával. 44 

(2) A Kiváló Oktató cím fokozatai: 

a) a Kar Kiváló Oktatója, illetve a karhoz nem tartozó intézet Kiváló Oktatója; 45 

b) az Egyetem Kiváló Oktatója. 

A Kar Kiváló Oktatója, a karhoz nem tartozó intézet Kiváló Oktatója 46 

8/B. § 47 

(1) A Kar Kiváló Oktatója, illetve a karhoz nem tartozó intézet Kiváló Oktatója címre 

jelöltek személyére az Egyetem oktatói és hallgatói legkésőbb az elismerések átadását 

két hónappal megelőzően tehetnek javaslatot az illetékes Dékáni Hivatalnál, illetve a 

karhoz nem tartozó intézet vezetőjénél. 48 A Dékáni Hivatal, illetve a karhoz nem tar-

tozó intézet vezetője a címre javasolt személyek listáját megküldi az érintett tanszé-

keknek. 49 

(2) A tanszéki értekezlet a jelölteket titkos szavazással véleményezi. A szavazásnál az 

érintett oktatók nem vehetnek részt. A cím elnyerésére szakmai szempontok alapján 

(különösen: szakmai, tudományos tevékenység, publikációk száma) alkalmas jelöltek 

                                                 
38 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
39 Beiktatta a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
40 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat és a 66/2015. (X. 28.) szenátusi határozat. 
41 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
42 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
43 Beiktatta a 95/2012. (VIII. 29.) ISZ határozat. 
44 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
45 A pontot módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
46 Az alcímet módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
47 Beiktatta a 95/2012. (VIII. 29.) ISZ határozat. 
48 A mondatot módosította a 15/2015. (I. 28.) szenátusi határozat. 
49 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
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névsorát a tanszékvezető továbbítja a Dékáni Hivatalnak, illetve a karhoz nem tartozó 

intézet vezetőjének. 50 

(3) Az összesített listát a dékán, illetve a karhoz nem tartozó intézet vezetője a Kari Ta-

nács, illetve az Intézeti Értekezlet elé terjeszti. 51 

(4) A kari tanácsok, illetve az intézeti értekezletek által elfogadott jelöltekre a hallgatók a 

Neptun rendszerben adhatják le szavazatukat. A szavazás a karonként összeállított 

névsorok, illetve a karhoz nem tartozó intézetek jelöltjeinek összesített listája alapján 

történik, a cím átadása előtt legalább egy hónappal. 52 

(5) Az elismerés a karok esetében karonként minden megkezdett 100 fős oktatói létszám 

után évente egy-egy fő, a karhoz nem tartozó intézeteknél évente összesen egy fő ré-

szére adományozható. 53 

(6) A címmel oklevél jár, mely tartalmazza az elismerésben részesülő személy nevét, a 

cím odaítélésének évét, valamint a kar, a karhoz nem tartozó intézet, illetve a tanszék 

megnevezését. Az oklevelet az illetékes Dékáni Hivatal vagy a karhoz nem tartozó in-

tézet igazgatósága állítja ki, és azt törzskönyvben rögzíti. 54 

(7) A címmel járó pénzjutalom összege a köztisztviselői illetményalap hatszorosa. 

(8) Az elismerést a dékán, illetve a karhoz nem tartozó intézet felügyeletét ellátó rektorhe-

lyettes adja át. Az átadás időpontja az Államtudományi és Közigazgatási Karon és a 

karhoz nem tartozó intézetek esetében a Köztisztviselők és Kormánytisztviselők Nap-

ja, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon az Eszéki híd felégetésének napja, a 

Rendészettudományi Karon a Szent György-napi ünnepség napja, a Nemzetközi és 

Európai Tanulmányok Karon az Európai Unió napja. 55 

Az Egyetem Kiváló Oktatója 

8/C. § 56 

(1) Az Egyetem Kiváló Oktatója cím annak az oktatónak ítélhető oda, aki korábban már 

elnyerte a 8/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti címet. 

(2) A jelölt személyére a dékán, illetve a karhoz nem tartozó intézet vezetője minden év 

december 15-ig tehet írásban javaslatot a Kari Tanács, illetve az Intézeti Értekezlet fe-

lé. 57 

(3) A Kari Tanács, illetve az Intézeti Értekezlet az előterjesztés alapján január 31-ig egy-

egy főre tehet javaslatot, melyet részletes indokolással továbbít az oktatási rektorhe-

lyettes részére. 

(4) Az oktatási rektorhelyettes az előterjesztést megküldi az Egyetemi Tudományos Ta-

nácsnak, valamint az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanácsnak véleményezésre. A 

testületek minősített többsége által támogatott javaslatot az oktatási rektorhelyettes a 

Szenátus elé terjeszti. 58 

                                                 
50 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
51 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
52 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
53 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
54 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
55 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. Módosította a 2/2016. (I. 21.) szenátusi határozat. 
56 Beiktatta a 95/2012. (VIII. 29.) ISZ határozat. 
57 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
58 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
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(6) A Szenátus a cím átadása előtt legalább egy hónappal, titkos szavazással dönt a cím 

odaítéléséről. 59 

(7) Az elismerés évente egy fő részére adományozható. 

(8) Az elismerésben részesült neve emléktáblán kerül rögzítésre. 

(9) A címmel járó pénzjutalom összege a köztisztviselői illetményalap tízszerese. 

(10) A cím adományozásáról a Tudományos ügyek Irodája oklevelet állít ki, és azt törzs-

könyvben rögzíti. Az elismerést a rektor adja át ünnepélyes keretek között. 60 

A mentor-oktatói (mentor universitatis) cím 

8/D. §61 

(1) A rektor mentor-oktatói címet adományozhat azon kormányzati, közigazgatási, rendé-

szeti, honvédelmi, illetve egyéb, az Egyetem tevékenységéhez kapcsolódó szakterüle-

ten kiemelkedő tapasztalattal rendelkező személy részére, aki szakmai-gyakorlati tu-

dásával és tapasztalatával hozzá kíván járulni az Egyetem oktatási, kutatási és kulturá-

lis feladatainak, az intézmény szakmai tevékenységének előmozdításához, de vele 

szemben nem állnak fenn a címzetes egyetemi tanári vagy címzetes egyetemi docensi 

cím odaítélésének feltételei. 

(2) A cím adományozására vonatkozóan a Fenntartói Testület tagja, illetve magasabb ve-

zető tehet indokolt javaslatot a rektornak. A cím odaítéléséről a rektor a Rektori Ta-

nács véleménye birtokában dönt. 

(3) A cím adományozásáról a Tudományos ügyek Irodája oklevelet állít ki, és azt törzs-

könyvben rögzíti. A rektor a cím használatára jogosító oklevelet ünnepélyes keretek 

között adja át.62 

(4) A cím viselésének joga annak birtokosát öt évre illeti meg. A cím viselésének joga 

megszűnik azon a napon, amelyen a mentor-oktató az Egyetemmel a Nemzeti Köz-

szolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 

szóló 2011. évi CXXXII. törvény 13. §-ában meghatározott jogviszonyt létesít.63 

(5) A mentor-oktató felkérhető különösen előadás, szabadon választható tantárgy meghir-

detésére, szigorlati, záróvizsga-bizottságban, illetve – a vonatkozó szabályzatokban 

meghatározott feltételeknek való megfelelés esetén – doktori és habilitációs eljárásban 

szakértőként történő részvételre, továbbá egyéb oktatási, illetve más egyetemi feladat-

ra. 64 

(6) 65 

(7) A mentor-oktató a cím viselésének időtartama alatt tagja a Mentorok Kollégiumának. 

                                                 
59 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
60 Módosította a 145/2013. (X. 30.) szenátusi határozat, a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat és a 66/2015. (X. 

28.) szenátusi határozat. 
61 Beiktatta a 69/2014. (VI. 4.) szenátusi határozat. 
62 Módosította a 66/2015. (X. 28.) szenátusi határozat. 
63 Módosította a 109/2017. (X. 18.) szenátusi határozat 
64 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
65 Hatályon kívül helyezte a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
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A vezető mentor-oktatói (mentor magister universitatis) cím 

8/E. § 66 

(1) A rektor vezető mentor-oktatói címet adományozhat azon mentor-oktató részére, aki 

kiemelkedően aktív szakmai tevékenységével legalább két éve hozzájárul az Egyetem 

oktatási, kutatási és kulturális feladatainak, az intézmény szakmai tevékenységének 

előmozdításához. 

(2) A cím adományozásának eljárásrendjére, valamint a vezető mentor-oktató jogosultsá-

gaira a mentor-oktatóra vonatkozó rendelkezéseket az e szakaszban foglalt eltérések-

kel kell alkalmazni. 

(3) A cím viselésének joga annak birtokosát három évre illeti meg, melynek elteltét köve-

tően a rektor megvizsgálja a 6. § (4) bekezdés szerinti előterjesztés megtételének lehe-

tőségét. 

(4) A vezető mentor-oktató jogosult az Egyetem infrastruktúrájának használatára; a fel-

adatainak ellátásához szükséges feltételeket az Egyetem biztosítja. 

A Mentorok Kollégiuma (Collegium Mentoribus) 

8/F. § 67 

(1) A Mentorok Kollégiuma a mentor-oktatók és vezető mentor-oktatók véleményező és 

javaslattevő szakértői testülete. 

(2) A testület feladatainak és működésének részletes szabályait a rektor által jóváhagyott 

ügyrend tartalmazza. 

A „Visiting Professor of the National University of Public Service” és a „Visiting 

Scholar of the National University of Public Service”  cím 

8/G. § 68 

(1) A rektor „Visiting Professor of the National University of Public Service” címet ado-

mányozhat azon külföldi egyetemi oktatónak, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 

előadásokat tart, és jelentősen hozzájárul az Egyetem nemzetközi oktatási és kutatási 

kapcsolatainak fejlesztéséhez. 

(2) A rektor „Visiting Scholar of the National University of Public Service” címet adomá-

nyozhat azon külföldi szaktekintélynek, aki kutatási és tudományszervezői tevékeny-

ségével jelentősen hozzájárul az Egyetem nemzetközi tudományos kapcsolatainak fej-

lesztéséhez. 

(3) A címek adományozására vonatkozóan a dékán – a kari tanács véleményének meg-

hallgatását követően – vagy a karhoz nem tartozó intézet vezetője tehet indokolt javas-

latot a rektornak. 

(4) A címek adományozásáról a Tudományos ügyek Irodája oklevelet állít ki, és azt törzs-

könyvben rögzíti. A rektor a címek használatára jogosító oklevelet ünnepélyes keretek 

között adja át.69 

                                                 
66 Beiktatta a 69/2014. (VI. 4.) szenátusi határozat. 
67 Beiktatta a 69/2014. (VI. 4.) szenátusi határozat. 
68 A §-t és a megelőző alcímet beiktatta a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
69 Módosította a 66/2015. (X. 28.) szenátusi határozat. 
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(5) A cím viselésének joga annak birtokosát határozatlan időre illeti meg. 

(6) A cím viselője a címhez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

Az Egyetem Díszpolgára cím 

9. § 

(1) A Szenátus az Egyetem Díszpolgára címet adományozhatja azon, az Egyetemmel köz-

alkalmazotti vagy más foglalkoztatási jogviszonyban nem álló, illetve egyéb jogcímen 

juttatásban nem részesülő természetes személynek, aki támogatásával, tevékenységé-

vel, az Egyetem érdekeit képviselő magatartásával kiemelkedő mértékben hozzájárult 

az Egyetem oktatási, kutatási és kulturális feladatainak előmozdításához, az intézmény 

hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez. 

(2) A cím adományozására vonatkozóan magasabb vezető tehet indokolt javaslatot a rek-

tornak. A rektor közvetlenül is tehet előterjesztést a Szenátusnak díszpolgári cím ado-

mányozására. A cím odaítéléséről a Szenátus a rektor előterjesztése alapján dönt. 70 

(3) A Szenátus évente legfeljebb két személynek adományozhat díszpolgári címet. 

(4) A cím adományozásáról a Tudományos ügyek Irodája oklevelet állít ki, és azt törzs-

könyvben rögzíti. A címet tanúsító oklevelet a rektor adja át, ünnepélyes keretek kö-

zött. 71 

(5) A cím birtokosa határozatlan időre jogosult „A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Dísz-

polgára” cím használatára, meghívást kap az egyetemi ünnepségekre, rendezvényekre 

és részesül az egyetemi kiadványokból. Nevét az egyetemi és nyilvános sajtóban, az 

egyetemi évkönyvben, valamint az Egyetem honlapján közzé kell tenni. 

(6) A cím viselője a címhez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gyűrűje 

9/A. §72 

(1) A rektor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gyűrűjét adományozhatja azon természe-

tes személynek, aki tevékenységével, munkásságával kiemelkedő szerepet játszott az 

Egyetem hírnevének, tekintélyének kialakításában és növelésében. 

(2) A kitüntetés adományozására vonatkozóan magasabb vezető tehet indokolt javaslatot. 

A kitüntetés odaítéléséről a rektor a Rektori Tanács véleménye birtokában dönt. 

(3) A kitüntetés évente két személynek adományozható. 

(4) A kitüntetés adományozásáról a Tudományos ügyek Irodája oklevelet állít ki, és azt 

törzskönyvben rögzíti. A kitüntetést a rektor adja át ünnepélyes keretek között. 73 

(5) A kitüntetett a kitüntetéshez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

                                                 
70 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
71 Módosította a 145/2013. (X. 30.) szenátusi határozat, a 15/2015. (I. 28.) szenátusi határozat és a 66/2015. (X. 

28.) szenátusi határozat. 
72 Beiktatta a 140/2012. (XI.21.) ISZ határozat. 
73 Módosította a 145/2013. (X. 30.) szenátusi határozat, a 15/2015. (I. 28.) szenátusi határozat és a 66/2015. (X. 

28.) szenátusi határozat. 
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Aranyérme 

10. § 

(1) A Szenátus „a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Aranyérme” kitüntetést adományoz-

hatja azon jelenlegi, illetve nyugdíjazott korábbi dolgozója részére, aki az Egyetemen, 

vagy a jogelőd intézmények valamelyikében legalább öt évig eredményes vezetői 

vagy kiemelkedő oktatói és tudományos tevékenységet folytatott vagy folytat. 74 

(2) A kitüntetés adományozására vonatkozóan magasabb vezető tehet indokolt javaslatot a 

rektornak. A rektor közvetlenül is tehet előterjesztést a Szenátusnak a kitüntetés ado-

mányozására. A kitüntetés odaítéléséről a Szenátus a rektor előterjesztése alapján 

dönt. 75 

(3) A kitüntetés évente legfeljebb három személynek adományozható. 

(4) A kitüntetés adományozásáról a Tudományos ügyek Irodája oklevelet állít ki, és azt 

törzskönyvben rögzíti. A kitüntetést a rektor adja át, ünnepélyes keretek között. 76 

(5) A kitüntetett a kitüntetéshez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

Az Egyetemért Emlékérem 

11. § 

(1) A Szenátus „az Egyetemért Emlékérem” kitüntetést adományozhatja azon természetes 

személynek, aki tevékenységével kiemelkedő szerepet játszott az Egyetem hírnevének, 

tekintélyének kialakításában és növelésében. 77 

(2) A kitüntetés adományozására vonatkozóan magasabb vezető tehet indokolt javaslatot a 

rektornak. A rektor közvetlenül is tehet előterjesztést a Szenátusnak a kitüntetés ado-

mányozására. A kitüntetés odaítéléséről a Szenátus a rektor előterjesztése alapján 

dönt. 78 

(3) A kitüntetés évente legfeljebb tíz személynek adományozható. 79 

(4) A kitüntetés adományozásáról a Tudományos ügyek Irodája oklevelet állít ki, és azt 

törzskönyvben rögzíti. A kitüntetést a rektor adja át, ünnepélyes keretek között. 80 

(5) A kitüntetett a kitüntetéshez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

A Rektori Kitüntető Oklevél 

12. § 

(1) A rektor kitüntető oklevelet adományozhat azon egyetemi dolgozó részére, aki leg-

alább három éve, folyamatosan kiemelkedő munkájával segíti az Egyetem céljainak 

elérését. 

(2) A cím adományozására vonatkozóan magasabb vezető tehet indokolt javaslatot a rek-

tornak. 

                                                 
74 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
75 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
76 Módosította a 145/2013. (X. 30.) szenátusi határozat, a 15/2015. (I. 28.) szenátusi határozat és a 66/015. (X. 

28.) szenátusi határozat. 
77 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
78 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
79 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat és a 66/2015. (X. 28.) szenátusi határozat. 
80 Módosította a 145/2013. (X. 30.) szenátusi határozat és a 15/2015. (I. 28.) szenátusi határozat. 
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(3) A kitüntetés évente legfeljebb tíz személynek adományozható; átadására ünnepélyes 

alkalmakkor kerül sor. 

(4) A kitüntetett a kitüntetéshez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

(5) A kitüntetés adományozásáról a Tudományos ügyek Irodája oklevelet állít ki, és azt 

törzskönyvben rögzíti. 81  

 

Az Államtudományi és Közigazgatási Karon adományozható kitüntetések82 

 

Magyary Zoltán-emlékérem 

12/A. § 83 

(1) A Kari Tanács Magyary Zoltán-emlékérmet adományozhat a közigazgatás-tudományt 

támogató és gazdagító elméleti, gyakorlati és nemzetközi területen végzett kiemelkedő 

munkásságért. 

(2) A cím adományozására vonatkozóan a Dékáni Tanács tehet indokolt javaslatot a Kari 

Tanácsnak. 

(3) A kitüntetés évente legfeljebb egy kari oktatónak, illetve egy, az Egyetem állományá-

ba nem tartozó személynek adományozható. 

(4) A kitüntetés adományozásáról a Dékáni Hivatal oklevelet állít ki, és azt törzskönyvben 

rögzíti. A kitüntetést a dékán adja át, ünnepélyes keretek között. 84 

(5) A kitüntetett a kitüntetéshez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

Lőrincz Lajos-emlékgyűrű 

12/B. § 85 

(1) A Kari Tanács Lőrincz Lajos-emlékgyűrűt adományozhat a Kar oktatójának a köz-

igazgatás oktatásában kifejtett több évtizedes kiemelkedő szakmai-oktató munkájáért. 

(2) A cím adományozására vonatkozóan a Dékáni Tanács tehet indokolt javaslatot a Kari 

Tanácsnak. 

(3) A kitüntetés évente legfeljebb egy személynek adományozható. 

(4) A kitüntetés adományozásáról a Dékáni Hivatal oklevelet állít ki, és azt törzskönyvben 

rögzíti. A kitüntetést a dékán adja át, ünnepélyes keretek között. 86 

(5) A kitüntetett a kitüntetéshez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

 

 

 

                                                 
81 Beiktatta a 145/2013. (X. 30.) szenátusi határozat, valamint módosította a 15/2015. (I. 28.) szenátusi határozat 

és a 66/2015. (X. 28.) szenátusi határozat. 
82 Az alcímet módosította a 2/2016. (I. 21.) szenátusi határozat. 
83 Beiktatta a 95/2012. (VIII. 29.) ISZ határozat. 
84 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
85 Beiktatta a 95/2012. (VIII. 29.) ISZ határozat. 
86 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
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Pro Publico Bono kitüntetés 

12/C. § 87 

(1) A Kari Tanács Pro Publico Bono kitüntetést adományozhat a Kar azon dolgozójának, 

aki kiemelkedő szerepet játszott a Kar hírnevének, tekintélyének kialakításában, növe-

lésében. 

(2) A cím adományozására vonatkozóan a Dékáni Tanács tehet indokolt javaslatot a Kari 

Tanácsnak. 

(3) A kitüntetés évente legfeljebb két személynek adományozható. 

(4) A kitüntetés adományozásáról a Dékáni Hivatal oklevelet állít ki, és azt törzskönyvben 

rögzíti. A kitüntetést a dékán adja át, ünnepélyes keretek között. 88 

(5) A kitüntetett a kitüntetéshez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

Dékáni Dicsérő Oklevél 

12/D. § 89 

(1) A dékán Dicsérő Oklevelet adományozhat a Kar azon dolgozójának, illetve hallgató-

jának, aki hosszabb ideje kiemelkedő, eredményes munkájával segíti a Kar céljainak 

elérését. 

(2) A kitüntetés adományozásáról a dékán a Dékáni Tanács véleményének birtokában 

dönt. 

(3) A kitüntetés évente legfeljebb három személynek (két fő dolgozó, egy fő hallgató) 

adományozható. 

(4) A kitüntetés adományozásáról a Dékáni Hivatal oklevelet állít ki, és azt törzskönyvben 

rögzíti. A kitüntetést a dékán adja át, ünnepélyes keretek között. 90 

(5) A kitüntetett a kitüntetéshez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

Kari Tanácsi Dicsérő Oklevél 

12/E. § 91 

(1) A Kari Tanács Kari Tanácsi Dicsérő Oklevelet adományozhat a Kar kimagasló tanul-

mányi eredménnyel rendelkező, illetve kiemelkedő közösségi munkát végző hallgatója 

részére. 92 

(2) A kitüntetés adományozásáról a Kari Tanács a Kari Tanács elnökének javaslatára 

dönt. 

(3) A kitüntetés évente legfeljebb három személynek adományozható. 

(4) A kitüntetés adományozásáról a Dékáni Hivatal oklevelet állít ki, és azt törzskönyvben 

rögzíti. A kitüntetést a dékán adja át, ünnepélyes keretek között. 93 

(5) A kitüntetett a kitüntetéshez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

                                                 
87 Beiktatta a 95/2012. (VIII. 29.) ISZ határozat. 
88 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
89 Beiktatta a 95/2012. (VIII. 29.) ISZ határozat. 
90 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
91 Beiktatta a 95/2012. (VIII. 29.) ISZ határozat. 
92 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
93 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
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A Rendészettudományi Karon adományozható kitüntetések 

 

Emlékgyűrű 

12/F. § 94 

(1) A dékán: 

a) az oktatás, illetve az oktatást segítő területeken a Kar kiemelkedő és példamutató 

munkát végző hivatásos és közalkalmazotti állományú dolgozóinak; 

b) olyan külső személyeknek, akik munkájukkal, tevékenységükkel hozzájárultak a 

Kar előtt álló feladatok eredményes és magas színvonalú megvalósításához, a Kar 

jó hírnevének megőrzéséhez; 

c) a végzős évfolyamelsőknek 

Emlékgyűrűt adományozhat. 

(2) A kitüntetés adományozásáról a szervezeti egységek vezetőinek javaslata alapján a 

Dékáni Tanács dönt. A kitüntetés évente legfeljebb három személynek adományozha-

tó. 95 

(3) A kitüntetés adományozásáról a Dékáni Hivatal oklevelet állít ki, és azt törzskönyvben 

rögzíti. A kitüntetést a dékán ünnepélyes keretek között adja át. 96 

(4) A kitüntetett a kitüntetéshez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

Kratochwill Ferenc-díj 

12/G. § 97 

(1) A nappali tagozatos hallgatók tanulmányi, tudományos diákköri, szolgálati, közösségi, 

közművelődési és sporttevékenységének, valamint fegyelmezettségének versenykere-

tek közötti ösztönzése érdekében az alábbi elismerések adományozhatók: 

(2) A „Rendészettudományi Kar Kratochwill Ferenc-díjas Hallgatója” elismerés adomá-

nyozható a Kar azon nappali tagozatos hallgatójának, aki az értékelési időszakban tá-

masztott követelményeket az alábbiak szerint teljesítette: 

a) tanulmányi munka terén: 

a. tanulmányi átlageredménye elérte a 4,51-et; 

b. közepesnél (3) alacsonyabb gyakorlati jegye és vizsgaosztályzata nem volt; 

c. a nyári szakmai gyakorlatot eredményesen végrehajtotta; 

d. az értékelési időszakban szervezett speciális kollégiumok valamelyikét el-

végezte; 

b) közösségi munkáját, így különösen parancsnoki, önkormányzati, kollégiumi, köz-

művelődési és más, a közösség érdekében végzett tevékenységét eredményesen 

végezte; 

                                                 
94 Beiktatta a 95/2012. (VIII. 29.) ISZ határozat. 
95 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
96 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
97 Beiktatta a 95/2012. (VIII. 29.) ISZ határozat. 
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c) a kari tudományos diákköri tevékenységben részt vett, és – az első éves hallgatók 

kivételével – amennyiben az értékelt időszakban intézményi vagy országos tudo-

mányos diákköri konferencia volt, azon dolgozattal szerepelt; 

d) testnevelés tantárgyból legalább jó (4) eredményt ért el, és a kari sportszakosztá-

lyok valamelyikében tevőlegesen részt vett; 

e) kártérítési, fegyelmi, szabálysértési vagy büntető ügyben jogerősen nem marasztal-

ták el. 

(3) A „Rendészettudományi Kar Kratochwill Ferenc-díjas Szakasza” elismerés adomá-

nyozható annak a szakasznak, amely az értékelési időszakban a követelményeket az 

alábbiak szerint teljesítette: 

a) tanulmányi munka terén: 

a. a szakasz tanulmányi átlaga az értékelt időszakban elérte a 4,01-et; 

b. az értékelési időszakban szervezett speciális kollégiumok valamelyikét a 

szakasz tagjainak legalább 25%-a elvégezte; 

c. a szakasz hallgatóinak legalább 25%-a tagja tudományos diákkörnek, és 

annak rendezvényein rendszeresen részt vett; 98 

d. a szakasz tagjai az ügyeleti szolgálatokat és a nyári szakmai gyakorlatot az 

előírt követelményeknek megfelelően eredményesen látták el; 

e. a közösségi munkát, a vállalt megbízatásokat a szakasz tagjai eredménye-

sen végezték; 

b) testnevelés tantárgyból a szakasz tagjai legalább 4,01-es átlageredményt értek el, 

és a szakasz hallgatóinak legalább 25%-a tagja a Kar Diák Sportegyesületének; 

c) az értékelt időszakban kártérítési, fegyelmi, szabálysértési vagy büntető ügyben 

jogerősen a szakasz egyetlen tagját sem marasztalták el. 

(4) A verseny értékelése a tanév befejezését követően, a III. évfolyamon a záróvizsgát 

követő héten, az I. és II. évfolyamon a következő tanév kezdetén történik. 

(5) Az értékelésre szakaszonként egy-egy értékelő bizottságot kell létrehozni. Az értékelő 

bizottság vezetője a szakasz osztályfőnöke, tagjai a szakaszparancsnok és a Kari Hall-

gatói Önkormányzat képviselője. 99 

(6) Az értékelő bizottság a szükséges adatokat feldolgozza, majd – a követelmények telje-

sítése esetén – javaslatot tesz a Bíráló Bizottságnak az elismerés odaítélésére. 100 

(7) Az elismerés adományozására a dékán Bíráló Bizottságot hoz létre, melynek összeté-

telét intézkedésben határozza meg. 

(8) Az értékelő bizottságok és a Bíráló Bizottság nyílt szavazással, egyszerű többséggel 

hozzák meg döntéseiket. A Bíráló Bizottság a döntését jegyzőkönyvbe foglalja, és ar-

ról írásban értesíti a pályázókat. 

(9) Az elismerés adományozása az egyéni és a szakasz versenyben egymástól függetlenül 

történik. 

(10) Az elismerés adományozásáról a Dékáni Hivatal oklevelet állít ki, és azt törzskönyv-

ben rögzíti. Az elismerést, valamint a hozzá kapcsolódó oklevelet és jelvényt a dékán 

                                                 
98 Az alpontot módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
99 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
100 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
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ünnepélyes keretek között, a III. évfolyam részére a diplomaosztón, az I. és II. évfo-

lyam részére a következő tanév kezdetén adja át. 101 

(11) A díjazottakról egyéni vagy csoportkép készül, mely emlékfalon kerül elhelyezésre. 

(12) A kitüntetett hallgató vagy szakasz a kitüntetéshez kapcsolódóan külön juttatásra nem 

jogosult. 

Kratochwill Ferenc-érem 

12/H. § 102 

(1) A dékán Pedagógus Nap alkalmából Kratochwill Ferenc-érmet adományozhat a Kar 

azon főállású oktatójának, illetve dolgozójának, aki legalább négy éve a Kar vagy a 

jogelőd intézmények valamelyikének állományába tartozik, és az oktató-nevelő mun-

kában vagy az oktatást segítő területeken kiemelkedő értékeket hozott létre, és példa-

képül állítható a közösség elé. 103 

(2) A kitüntetés adományozására a dékán Bizottságot hoz létre, melynek összetételét in-

tézkedésben határozza meg. A Bizottság működésének szabályait a titkár dolgozza ki, 

és a Bizottság fogadja el. 

(3) A kitüntetésre szóló indokolt felterjesztést a Kar szervezeti egységeinek vezetői kez-

deményezhetnek a Bizottság elnökénél, legkésőbb egy hónappal a tervezett átadás 

előtt. A beérkezett javaslatokat a Bizottság értékeli, majd titkos szavazással, egyszerű 

többséggel hozza meg döntését. 

(4) Az elismerés évente egy-egy oktató, illetve dolgozó részére adományozható. 

(5) A kitüntetett a kitüntetéshez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

(6) 104 A kitüntetés adományozásáról a Dékáni Hivatal oklevelet állít ki, és azt törzskönyvben 

rögzíti. 

 

 

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon adományozható kitüntetések 

Bolyai-vándorkard 

12/I. § 105 

(1) A dékán a Ludovika Fesztivál alkalmából évente egy végzős honvéd tisztjelölt részére 

szolgálati tevékenysége, valamint kimagasló tanulmányi eredményei elismeréseként 

ünnepélyes keretek között Bolyai-vándorkardot adományoz. 

(2) A kitüntetett a kitüntetéshez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

(3) 106 A kitüntetés adományozásáról a Dékáni Hivatal oklevelet állít ki, és azt törzskönyvben 

rögzíti. 

                                                 
101 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
102 Beiktatta a 95/2012. (VIII. 29.) ISZ határozat. 
103 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
104 Beiktatta a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
105 Beiktatta a 95/2012. (VIII. 29.) ISZ határozat. 
106 Beiktatta a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
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Bolyai-dísztőr 

12/J. § 107 

(1) A dékán a Ludovika Fesztivál alkalmából évente a végzős honvéd tisztjelölt évfolyam 

egy hölgy hallgatójának szolgálati tevékenysége, valamint kimagasló tanulmányi 

eredményei elismeréseként ünnepélyes keretek között Bolyai-dísztőrt adományoz. 

(2) A kitüntetett a kitüntetéshez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

(3) 108 A kitüntetés adományozásáról a Dékáni Hivatal oklevelet állít ki, és azt törzskönyvben 

rögzíti. 

Ludovika-emlékkard 

12/K. § 109 

(1) A dékán a Ludovika Fesztivál alkalmából évente egy avatásra kerülő, végzős honvéd 

tisztjelölt részére szolgálati tevékenysége, valamint kimagasló tanulmányi eredményei 

elismeréseként ünnepélyes keretek között Ludovika-emlékkardot adományoz. 

(2) A kitüntetett a kitüntetéshez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

(3) 110 A kitüntetés adományozásáról a Dékáni Hivatal oklevelet állít ki, és azt törzskönyvben 

rögzíti. 

Kossuth-dísztőr 

12/L. § 111 

(1) A dékán a Ludovika Fesztivál alkalmából évente egy avatásra kerülő, végzős honvéd 

tisztjelölt hölgy részére szolgálati tevékenysége, valamint kimagasló tanulmányi 

eredmények elismerésenként ünnepélyes keretek között Kossuth-dísztőrt adományoz. 

(2) A kitüntetett a kitüntetéshez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

(3) 112 A kitüntetés adományozásáról a Dékáni Hivatal oklevelet állít ki, és azt törzskönyvben 

rögzíti. 

Repülős Dísztőr 

12/M. § 113 

(1) A dékán a Ludovika Fesztivál alkalmából évente a Kar szolnoki honvéd tisztjelölt 

hallgatói közül az avatásra kerülő, végzős évfolyam tagjának szolgálati tevékenysége, 

valamint kimagasló tanulmányi eredményei elismeréseként ünnepélyes keretek között 

Repülős Dísztőrt adományoz. 

(2) A kitüntetett a kitüntetéshez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

(3) 114 A kitüntetés adományozásáról a Dékáni Hivatal oklevelet állít ki, és azt törzskönyvben 

rögzíti. 

                                                 
107 Beiktatta a 95/2012. (VIII. 29.) ISZ határozat. 
108 Beiktatta a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
109 Beiktatta a 95/2012. (VIII. 29.) ISZ határozat. 
110 Beiktatta a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
111 Beiktatta a 95/2012. (VIII. 29.) ISZ határozat. 
112 Beiktatta a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
113 Beiktatta a 95/2012. (VIII. 29.) ISZ határozat. 
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Hadik András Tanulmányi Vándordíj 

12/N. § 115 

(1) A dékán a Ludovika Fesztivál alkalmából évente Hadik András Tanulmányi Vándor-

díjat adományoz a Kar azon II-IV. évfolyamos honvéd tisztjelölt tancsoportjának, 

amely a tanulmányi év első félévének összegzett tanulmányi eredményei alapján a leg-

jobb eredményt érte el. 

(2) A kitüntetés odaítéléséről a dékán a Tanulmányi Osztály adatszolgáltatása alapján, a 

Kari Hallgatói Önkormányzat véleményének birtokában dönt minden év május 1-jéig. 

(3) Amennyiben több tancsoport azonos tanulmányi eredményt ér el, az elismerést meg-

osztva kell adományozni. 

(4) A kitüntetett tancsoport a kitüntetéshez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

(5) 116 A kitüntetés adományozásáról a Dékáni Hivatal oklevelet állít ki, és azt törzskönyvben 

rögzíti. 

Zrínyi Miklós-emlékgyűrű 

12/O. § 117 

(1) A dékán a Kar érdekében a tudomány, az oktatás-nevelés, a tudományszervezés, a 

kultúra és művészet, az igazgatás és adminisztráció, a gazdálkodás vagy a nemzetközi 

kapcsolatok területén huzamosabb időn át kimagasló teljesítményt nyújtó, illetve a Kar 

hírnevének, tekintélyének kialakításában, növelésében kiemelkedő szerepet játszó 

személy részére Zrínyi Miklós-emlékgyűrűt adományozhat. 

(2) A kitüntetés adományozására a dékán Bizottságot hoz létre, melynek összetételét in-

tézkedésben határozza meg. A Bizottság működésének szabályait a titkár dolgozza ki, 

és a Bizottság fogadja el. 

(3) A kitüntetésre szóló indokolt felterjesztést a Kar szervezeti egységeinek vezetői kez-

deményezhetnek a Bizottság elnökénél, legkésőbb egy hónappal a tervezett átadás 

előtt. A beérkezett javaslatokat a Bizottság értékeli, és előterjeszti azokat a dékán ré-

szére. 

(4) 118 A kitüntetés évente legfeljebb két személy részére adományozható. Az elismerés a 

nevezett halála után, postumus is adományozható. 

(5) A kitüntetett a kitüntetéshez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

(6) A kitüntetés adományozásáról a Dékáni Hivatal oklevelet állít ki, és azt törzskönyvben 

rögzíti. 

 „Primus inter Pares” kitüntető cím 

12/OA. §119 

(1) A dékán „Primus inter Pares” kitüntető címet és az azzal járó, a Magyar Királyi Hon-

védtisztek által alapított Zrínyi Emlékdíj kicsinyített mását adományozza a Kar kato-

nai felsővezető szakirányú továbbképzési szak kimagasló tanulmányi eredménnyel 

végzett hallgatója részére. 

                                                                                                                                                         
114 Beiktatta a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
115 Beiktatta a 95/2012. (VIII. 29.) ISZ határozat. 
116 Beiktatta a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
117 Beiktatta a 95/2012. (VIII. 29.) ISZ határozat. 
118 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
119 Beiktatta a 97/2018. (VII. 11.) szenátusi határozat. 
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(2) A kitüntetés adományozásáról – a Felsőfokú Vezetőképző Tanfolyami Központ pa-

rancsnokának javaslata alapján – a dékán dönt. 

(3) A kitüntetés adományozásáról a Dékáni Hivatal oklevelet állít ki, és azt törzskönyvben 

rögzíti. A kitüntetést a dékán az oklevélátadó ünnepség keretében adja át. 

(4) A kitüntetett a kitüntetéshez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

Hadtudományi Emlékplakett, Hadtudományi Emlékpajzs, Hadtudományi Emlékérem 

12/OB. §120 

(1) A dékán 

a) huzamos időn át teljesített lelkiismeretes szakmai tevékenysége, színvonalas munkája 

elismerésére a Kar legalább alezredesi rendfokozatot viselő honvédje, valamint olyan 

külső személyek részére, akik munkájukkal, tevékenységükkel hozzájárultak a Kar 

előtt álló feladatok eredményes és magas színvonalú megvalósításához, Hadtudományi 

Emlékplakettet, 

b) huzamos időn át teljesített lelkiismeretes szakmai tevékenysége, színvonalas munkája 

elismerésére a Kar legalább hadnagyi rendfokozatot viselő honvédje részére Hadtu-

dományi Emlékpajzsot, 

c) huzamos időn át teljesített lelkiismeretes szakmai tevékenysége, színvonalas munkája 

elismerésére a Kar altiszt állománycsoportba tartozó honvédje, a Kar munkatársa, va-

lamint a Kar állományába nem tartozó, a honvédtisztképzést közvetlenül támogató 

személy részére Hadtudományi Emlékérmet  

adományozhat. 

(2) A kitüntetés adományozásáról – a kari szervezeti egységek vezetőinek javaslata alap-

ján – a dékán dönt. 

(3) A kitüntetés adományozásáról a Dékáni Hivatal oklevelet állít ki, és azt törzskönyvben 

rögzíti. A kitüntetést a dékán ünnepélyes keretek között adja át. 

(4) A kitüntetett a kitüntetéshez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

Dékáni Dicsérő Oklevél 

12/OC. §121 

(1) A dékán Dicsérő Oklevelet adományozhat a Kar azon dolgozójának, illetve hallgató-

jának, aki hosszabb ideje kiemelkedő, eredményes munkájával segíti a Kar céljainak 

elérését. 

(2) A kitüntetés adományozásáról – a kari szervezeti egységek vezetőinek javaslata alap-

ján – a dékán dönt. 

(3) A kitüntetés adományozásáról a Dékáni Hivatal oklevelet állít ki, és azt törzskönyvben 

rögzíti. A kitüntetést a dékán ünnepélyes keretek között adja át. 

(4) A kitüntetett a kitüntetéshez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

                                                 
120 Beiktatta a 97/2018. (VII. 11.) szenátusi határozat. 
121 Beiktatta a 97/2018. (VII. 11.) szenátusi határozat. 
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A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karon adományozható kitüntetések 122 

Batthyány Kázmér-emléktoll ezüst fokozata 

12/P. § 123 

(1) A Kari Tanács a Batthyány Kázmér-emléktoll ezüst fokozatát adományozhatja a Kar 

oktatójának vagy kutatójának kiemelkedő oktatói, kutatói és tudományos munkájáért. 

(2) A cím adományozására vonatkozóan a Kar tanszékvezetője vagy központvezetője te-

het indokolt javaslatot a Kari Tanácsnak. 

(3) A kitüntetés évente egy személynek adományozható. 

(4) A kitüntetés adományozásáról a Dékáni Hivatal oklevelet állít ki, és azt törzskönyvben 

rögzíti. A kitüntetést a dékán adja át ünnepélyes keretek között, a Kar Napja alkalmá-

ból. 

(5) A kitüntetett a kitüntetéshez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult.  

Batthyány Kázmér-emléktoll arany fokozata 

12/Q. § 124 

(1)  A Kari Tanács Batthyány Kázmér-emléktoll arany fokozatát adományozhatja annak az 

Egyetem állományába nem tartozó személynek, aki tevékenységével kiemelkedően 

hozzájárult a Kar oktatási és kutatási céljainak megvalósításához.  

(2)  A cím adományozására vonatkozóan a kari vezetői értekezlet tehet indokolt javaslatot 

a Kari Tanácsnak. 

(3)  A kitüntetés évente egy személynek adományozható. 

(4)  A kitüntetés adományozásáról a Dékáni Hivatal oklevelet állít ki, és azt törzskönyvben 

rögzíti. A kitüntetést a dékán adja át ünnepélyes keretek között, a Kar Napja alkalmá-

ból. 

(5)  A kitüntetett a kitüntetéshez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

                                                 
122 A címet beiktatta a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
123 A §-t és a megelőző alcímet beiktatta a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
124 A §-t és a megelőző alcímet beiktatta a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
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IV. FEJEZET 

AZ EGYETEM ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT CÍMEKRE ÉS KITÜNTETÉ-

SEKRE VONATKOZÓ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK125 

A megadományozottak kötelezettségei 

13. § 

A III. fejezet szerinti cím, illetve és kitüntetés birtokosa köteles 

a) az Egyetem előírásait, a tudomány etikai normáit betartani, az Egyetemhez méltó 

magatartást tanúsítani; 

b) az Egyetem érdekében tevékenykedni, szakmai és társadalmi tekintélyét az Egye-

tem javára kamatoztatni. 

Javaslattétel az adományozásra 

13/A. § 126 

A III. fejezet eltérő rendelkezése hiányában az ott meghatározott címek és kitüntetések ado-

mányozását a javaslattételre jogosultak évente két alkalommal, az őszi szemeszterben legké-

sőbb október 15-ig, a tavaszi szemeszterben legkésőbb február 15-ig kezdeményezhetik. 

A címek, kitüntetések viselésére való jogosultság megszűnése 

14. § 

(1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott cím viselésére való jogosultság megszűnik: 

a) a jogosult halálával; 

b) a címről való lemondással; 

c) a cím visszavonásával. 

(2) A címről való lemondás a cím adományozójához intézett kifejezett írásbeli nyilatko-

zattal történik. A címről való lemondás elfogadáshoz nem kötött. 

(3) A cím visszavonható, ha 

a) adományozására a III. fejezetben foglalt feltételek hiányában került sor; 

b) a megadományozás feltételeinek valamelyike utóbb megszűnt; 

c) a megadományozott a cím viselésére méltatlanná vált. 

(4) A méltatlanság kérdésében az adományozó az adományozásban részt vevő testületek, 

személyek véleményének birtokában dönt. 

(5) A cím visszavonása a cím adományozásával azonos rendben történik. 

(6) A 2. § (2)-(6) bekezdéseiben meghatározott kitüntetés viselésére való jogosultság vis--

szavonással szűnik meg. A visszavonásra a (3)-(5) bekezdés szabályai megfelelően al-

kalmazandók. 127 

(7) A címek, kitüntetések viselésére való jogosultság megszűnésével a viseléshez kapcso-

lódó egyéb juttatásokra való jogosultság is megszűnik. 

                                                 
125 A fejezetcímet módosította a 97/2018. (VII. 11.) szenátusi határozat. 
126 A §-t és a megelőző alcímet beiktatta a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
127 Módosította a 95/2012. (VIII. 29.) ISZ határozat és a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
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V. FEJEZET 

AZ EGYETEM ÁLTAL JAVASLATTÉTELRE FELTERJESZTHETŐ EL-

ISMERÉSEK128 

A javaslattétel közös szabályai 

14/A. § 

(1) A jelen fejezet 2. címében meghatározott elismerések adományozására vonatkozó fel-

terjesztésre magasabb vezető tehet a rektornak címzett, a jelölt életútjának, illetve te-

vékenységének rövid ismertetését tartalmazó, indokolással ellátott javaslatot a tudo-

mányos rektorhelyettesnél, az egyes elismeréseknél meghatározott adományozási al-

kalmat legalább 4 naptári hónappal megelőzően. 

(2) Az elismerésről szóló javaslatot a rektor a Rektori Tanács véleményének birtokában 

teszi meg, az elismerésre vonatkozó, jogszabályban meghatározott rendben. 

Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések 

Szinnyei József-díj 

14/B. § 

(1) A díj könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítmény elis-

merésére adományozható. 

(2) A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor. 

(3) A díjból évente legfeljebb kettő adományozható. 

Apáczai Csere János-díj 

14/C. § 

(1) A díj kiemelkedő hatású oktatási-nevelési-gyógypedagógiai munkáért, valamint a pe-

dagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenységért pedagógusok, fő-

iskolai, egyetemi oktatók részére adományozható. 

(2) A díj átadására a Pedagógus Nap (június első vasárnapja) alkalmából kerül sor. 

(3) A díjból évente legfeljebb harminc adományozható, azzal, hogy tizenöt díjazott a köz-

nevelés területéről, tizenöt díjazott a felsőfokú oktatás területéről kerül kiválasztásra. 

Szent-Györgyi Albert-díj 

14/D. § 

(1) A díj a felsőoktatás területén kiemelkedő oktatási, kutatási és nevelési munkáért, illet-

ve iskolateremtő, nemzetközi elismertségű tevékenységért adományozható. 

(2) A díj átadására a Pedagógus Nap (június első vasárnapja) alkalmából kerül sor. 

(3) A díjból évente legfeljebb nyolc adományozható. 

Bay Béla-díj 

14/E. § 

                                                 
128 A fejezetet beiktatta a 97/2018. (VII. 11.) szenátusi határozat. 
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(1) A díj a kiemelkedő edzői tevékenység és jelentős nevelő-oktató munka, valamint 

életmű elismerésére edzők, továbbá a kiemelkedő teljesítményt elérő sportolókat fel-

készítő sportszakemberek részére adományozható. 

(2) A díj átadására a Magyar Sport Napja (május 6.) alkalmából kerül sor. 

(3) A díjból évente legfeljebb három adományozható. A díj megosztva is adományozható. 

Kerezsi Endre-díj 

14/F. § 

(1) A díj testnevelés és a sport iskolai népszerűsítésében, az ifjúság testedzésének és a 

diáksportnak a szervezésében, fejlesztésében hosszú időn keresztül kifejtett eredmé-

nyes tevékenység elismerésére az iskolai, diák- és egyetemi sport területén tevékeny-

kedő személyek részére adományozható. 

(2) A díj átadására a Magyar Sport Napja (május 6.) alkalmából kerül sor. 

(3) A díjból évente legfeljebb három adományozható. A díj megosztva is adományozható. 

A Fenntartói Testület által adományozható elismerések 

 Az Egyetemi Közös Közszolgálati Modul Oktatói Kiválósági Díj 

14/G. § 

(1) A díjat a Fenntartói Testület által meghatározottak szerint az Egyetem azon oktatója 

nyerheti el, aki részt vesz az Egyetemi Közös Közszolgálati Modul (a továbbiakban: 

EKM) valamely tantárgyának oktatásában, és az EKM teljesítését az adott tanévben 

lezáró egyetemi hallgatók szavazás útján e díjra javasolják az EKM oktatásában nyúj-

tott kiváló teljesítménye alapján.  

(2) A szavazás során a karok és a Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói külön-külön sza-

vaznak a díjat elnyerő oktató személyéről, a Nemzetbiztonsági Intézet hallgatói pedig 

a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar hallgatóival együtt alkotnak egy választási 

egységet. Nem javasolható olyan oktató a díj elnyerésére, aki azon a karon, karhoz 

nem tartozó intézetben látja el feladatait, amely által gondozott képzések hallgatói a 

választási egységet képezik. Egy oktató egyidejűleg több választási egységben is el-

nyerheti a díjat. 

(3) A díj adományozására irányuló eljárás további részleteit, a díjjal járó juttatás mértékét 

és a díj átadásának időpontját és módját a Fenntartói Testület határozza meg.  

(4) Az eljárás lebonyolításáért az oktatási rektorhelyettes felelős. A szavazás eredményét 

az oktatási rektorhelyettes terjeszti a rektor elé, aki az elismerésről szóló javaslatot a 

Fenntartói Testület elé terjeszti. 

(5) A díj adományozásáról a Tudományos Ügyek Irodája oklevelet állít ki, és azt törzs-

könyvben rögzíti. 
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VI. FEJEZET 

ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK129 

14/H. § 

(1) Az Egyetem a jelen szabályzatban meghatározott címek, kitüntetések és elismerések 

adományozásáról nyilvántartást vezet. A nyilvántartás célja, hogy a címek, kitünteté-

sek és elismerések viseléséhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek nyomon követhe-

tőek legyenek. A kezelt személyes adatokra vonatkozó részletszabályokat az Egyetem 

személyes adatok védelméről és a közérdekű adatokkal kapcsolatos feladatokról szóló 

szabályzata határozza meg. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak szerint az Egyetem a címekhez, kitüntetésekhez 

és elismerésekhez kapcsolódóan az alábbi adatokat tartja nyilván: 

a) a cím, kitüntetés, elismerés megnevezése, 

b) a megadományozott neve, 

c) születési helye és ideje, 

d) az adományozásról szóló döntés keltezése és száma, 

e) az adományozó megnevezése, 

f) az átadás dátuma. 

(3) A (2) bekezdés szerinti adatokat az Egyetem mindaddig tárolja, amíg a címekkel, ki-

tüntetésekkel, elismerésekkel kapcsolatos joggyakorlás az érintettek részéről fennáll. 

                                                 
129 Beiktatta a 97/2018. (VII. 11.) szenátusi határozat. 
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VII. FEJEZET 

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK130 

15. § 

(1) A jogelőd intézményeknél 2012. január 1-jét megelőzően adományozott címekre vo-

natkozóan e szakasz rendelkezései alkalmazandók. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti, határozott időre adományozott címeket a megadományozot-

tak a határozott idő leteltéig jogosultak viselni. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti, határozatlan időre adományozott címek esetén a megadomá-

nyozottak a címek viselésére határozatlan ideig jogosultak. 

(4) A címekhez külön megállapodás nélkül kapcsolódó juttatásokra a megadományozot-

tak e szabályzat hatályba lépését követően nem jogosultak. 

(5) A külön megállapodás alapján járó juttatásokra a megadományozottak a megállapodás 

megszűnéséig, illetve megszüntetéséig jogosultak. 

15/A. § 131 

(1) 132 A Kar Kiváló Oktatója cím a Nemzetközi és Európai Tanulmányok karon először a 

2016. évben kerül átadásra. 

(2) 133 

15/B. § 134 

(1) Az Egyetem Díszpolgárát, Professor Emeritusát és az Egyetem Kiváló Oktatóját – 

elhalálozásuk esetén – az NKE saját halottjának nyilváníthatja.  

(2) A kegyeleti elismerésekkel kapcsolatos további szabályokról külön rektori utasítás 

rendelkezik. 

16. § 

Jelen szabályzatot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ideiglenes Szenátusa 2012. január 26-i 

ülésén hozott 8/2012. számú határozatával a Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete-

ként elfogadta. 135 

                                                 
130 Módosította a 97/2018. (VII. 11.) szenátusi határozat. 
131 Beiktatta a 95/2012. (VIII. 29.) ISZ határozat. 
132 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
133 Hatályon kívül helyezte a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
134 A §-t beiktatta a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 
135 Módosította a 64/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat. 


